ILMOITTAUMISLOMAKE
Mukava, että olet liittymässä mukaan seurakunnan vapaaehtoisten
joukkoon.
Kaikki vapaaehtoistyö on kultaakin kalliimpaa. Olet lahjoittamassa
jotain sellaista, jota rahalla ei saa hankittua. Olet lahjoittamassa aikaasi ja osaamistasi.

Ilmoittautumislomakkeen tiedot tallennetaan vapaaehtoistyön rekisteriin, jonka kautta seurakunnan työntekijät etsivät vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin.

Vapaaehtoistyöhön

MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kiitos siitä!

Rekisterin kautta lähetämme myös kutsuja valitsemiesi työtehtävien
lisäksi vapaaehtoisille suunnattuihin koulutuksiin, tapahtumiin ja kerran vuodessa järjestettävään kiitosmessuun.
Rekisterissä olevat saavat myös vapaaehtoistyön tiedotteen joko
sähköisessä—tai paperisessa muodossa muutaman kerran vuodessa. Tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista.
Jos tietoihisi tulee muutoksia tai haluat muuttaa vapaaehtoisuuden
kohteita, niin voit tehdä sen aina tällä samalla lomakkeella.
Tervetuloa joukkoon mukaan!

Lomakkeen tarkoitus


Lomakkeella kerätään yhteystietoja tiedottamista ja
toimintaa varten. Merkitse rasti siihen/niihin kohtiin,
joissa olet tai haluaisit olla mukana.



Lomakkeen täyttäminen ei velvoita sinua mihinkään,
toimintaan osallistumisesta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen siitä vastaavan henkilön kanssa.



Tarjolla olevia tehtäviä kuvataan tarkemmin ”Tule mukaan” –esitteessä.

IHMISTEN AUTTAMINEN
□ lähimmäispalvelu
□ avustaminen diakoniatyön leireillä ja retkillä
□ kuljetuspalvelu liikuntarajoitteisille
□ Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen
□ diakoniatyön ryhmissä avustaminen
□ palvelupäivissä avustaminen

RYHMIEN JA KERHOJEN OHJAAMINEN
□ lähetyksen piirien ja ryhmien ohjaaminen
□ lapsityön erilaisissa tapahtumissa avustaminen
□ varhaisnuorten kerhot ja leirit
□ nuorisotyön avustaminen
□ raamattu- ja rukouspiirit
□ isostoiminta

KÄSILLÄ TEHTÄVIÄ ASIOITA
□ kahvituksissa auttaminen
□ torikahvilat
□ leivonta ja
avustaminen

ruuanlaittaminen/

□ käsitöiden/puutöiden tekeminen
□ Vihreät Niityt
□ alttarikukkien kasvatus
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□ haravointi yms. aputyöt hautausmaalla
□ lumenluonti
□ suntion avustajat erilaisiin
käytännön töihin
□ ”roudaustehtävät”.
□ iltajuhlien koristelu

V A PA A E H T O I S T Y Ö HÖ N

JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
□ lukija, rukousavustaja
□ ehtoollisavustaja (kirkkoherra hyväksyy)
□ suntion avustajat, kolehti, virsikirjojen jako…
□ hartaudenpitäjä

MUSIIKKI JA DRAAMA
□ kuorossa laulaminen
□ soittaminen
□ lausunta
□ bänditoiminta
□ näytteleminen / esiintyminen

TIEDOTUKSESSA AVUSTAMINEN
□ juttujen tai hartauksien kirjoittaminen
□ tilaisuuksissa valokuvaaminen
□ ilmoitusten, lehtien ja tiedotteiden jakelu
□ nettisivujen teossa avustaminen

HALLINTO JA SUUNNITTELU
□ olen luottamushenkilö
□ vapaaehtoistyön suunnittelu ja ideointi
□ yhteisvastuukeräyksen ideointi
□ kylätoiminta ________________________ ( kylän nimi )
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IDEANI VAPAAEHTOISTYÖHÖN:

Lupa
Tietoja käytetään vain vapaaehtoistyön yhteydenpitoon ja kutsumiseen toimintaan.

□ Kyllä, annan luvan yhteystietojeni tallentamiseen vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteriin.
□ Ei, tietojani ei saa tallettaa rekisteriin
Rekisteri on ainoastaan seurakunnan työntekijöiden
käytössä.

Henkilötiedot:
NIMI:___________________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________
Postiosoite:_____________________________________________________
PUH:___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
Paikka ja pvm:___________________________________________________
Allekirjoitus: ____________________________________________________
Alle 18-v. holhoojan allekirjoitus ja nimenselvennös:
_______________________________________________________________

Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Nimi:___________________________________________________________
Pvm:____________________________________________________________

